
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /STNMT-VP 

V/v lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo: Đề án 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hành chính và các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở; các dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020;  

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 820/UBND-NC ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Công văn số 1196/SNV-CCHC&TCBM ngày 03 tháng 6 năm 

2022 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng về việc trích thông báo kết luận cuộc họp 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy. Theo đó, Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh đã nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Tờ trình số 1210/TTr-STNMT ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc xin chủ trương 

sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng. Sau khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhất trí chủ trương, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã xây dựng hoàn thành các dự thảo sau: 
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(1) Dự thảo Đề án sắp xếp lại các tổ chức hành chính thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Cao Bằng và dự thảo tờ trình, Quyết định duyệt Đề án; 

(2) Dự thảo Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và dự thảo tờ trình, Quyết định duyệt 

Đề án; 

(3) Dự thảo tờ trình, Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Cao Bằng; 

(4) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy Văn phòng Đăng ký 

đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Quyết định 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

(5) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy và đổi tên Trung tâm 

Quan trắc và Dữ liệu thành Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng và Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

(6) Dự thảo tờ trình, Quyết định tổ chức lại bộ máy Trung tâm Kỹ thuật 

Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; 

(7) Dự thảo Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng tham mưu tổng hợp, 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.  

Để bảo đảm thực hiện đúng theo quy định trình tự thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (đối với nội dung mục (3) nêu trên) và bảo 

đảm các quyết định của UBND nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đạt chất 

lượng trước khi ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố nghiên cứu góp ý đối với các dự thảo nêu trên. 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 

ngày 22/6/2022 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn chỉnh trước khi trình UBND tỉnh 

xem xét quyết định. Đối với dự thảo tại mục (3) là văn bản quy phạm pháp luật, 

vì vậy thời gian xin ý kiến góp ý thực hiện trong vòng 01 tháng theo quy định kể 
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từ ngày đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin 

điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Kính đề nghị Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội 

dung các dự thảo lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến rộng rãi các 

tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Sở Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 

quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm QT&DL (đăng Website Sở); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Nông Văn Chiêm 
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